TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY
"Papos külterület 040/4 hrsz. és a Vaja külterület 024
hrsz. mezőgazdasági gyűjtőutak stabilizációja és a
külterületi önkormányzati utak karbantartásához
szükséges eszközök beszerzése Papos községben"

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 „Külterületi helyi közutak
fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez,
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és
munkagépek beszerzése”

Papos Község Önkormányzata

BEMUTATKOZÁS
Papos Község Önkormányzata 2017. év elején nyújtott be támogatási kérelmet az
Államkincstár felé, amelyben a Papos külterületi 040/4 hrsz-ú és a Vaja külterületi 024
hrsz-ú külterületi utak szilárd burkolattal történő ellátását kívánta megvalósítani.
A projekt célja, hogy a Papos külterületi 040/4 hrsz-ú és a Vaja külterületi 024 hrsz-ú
mezőgazdasági utak stabilizációja megtörténjen. Az utak a két település határában
található legjelentősebb mezőgazdasági területekre vezetnek, amelyek azonban ősszel és
tavasszal, az esőzések következtében járhatatlanok. A beruházás csökkenti az út mellett
található gazdálkodók útviszonyoknak való kiszolgáltatottságát. A projekt részét képezi
továbbá az önkormányzati utak karbantartását biztosító erőgép és függesztett gréder
beszerzése.
Projekt címe: "Papos külterület 040/4 hrsz. és a Vaja külterület 024 hrsz.
mezőgazdasági gyűjtőutak stabilizációja és a külterületi önkormányzati utak
karbantartásához szükséges eszközök beszerzése Papos községben"
Projekt azonosítószáma: 1826827462
A projekt teljes költsége: 110.549.445.- Ft
Támogatás összege: 103.436.848.- Ft
Támogatás mértéke: 95%

A PROJEKT BEMUTATÁSA
A Papos külterületi 040/4 hrsz-ú és a Vaja külterületi 024 hrsz-ú utak a két település
határában található egyik legjelentősebb mezőgazdasági területekre vezető földutak. Az
együttes hosszuk 1863,74 méter és a Papos 040/4 hrsz-ú és Vaja 022 hrsz-ú szilárd
burkolatú közutak folytatásaként a két települést is összeköti és Papos község
zsáktelepülés jellegét megszünteti. A szélessége 3-4 méter és 1 méter széles a padka
mindkét oldalán. Az út által 40 db mezőgazdasági terület érhető el, az átmenő forgalom
átlagban, tavasztól őszig 40 db jármű / nap. A laza, gödrös, homokos talajú földút esős
időben gyakorlatilag járhatatlan, különösen kora tavasszal és ősszel a mezőgazdasági
gépek tönkre teszik a felázott földút profilját. Nehéz az út karbantartása is a csapadékos és
a téli időszakokban. Mezőgazdasági járművekkel, pótkocsikkal nehéz rajta a közlekedés,
amely megnehezíti a mezőgazdasági termények elvetését és betakarítását, valamint a
környéken lakók közlekedését és a vízmű telep megközelítését. Az út mellett helyenként
egyoldali, helyenként kétoldali nyílt, földmedrű, gazos állapotú szikkasztó árkok
találhatóak, amelyek felújításra kerülnek.
A tervezett beruházás következtében csökken az út mellett található gazdálkodók
útviszonyoknak való kiszolgáltatottsága, tevékenységüket költséghatékonyabban tudják
folytatni. A korszerű infrastrukturális háttér segítően hat új vállalkozások, fejlesztések
megjelenéséhez. Csökken a közutakra történő sárfelhordás és a balesetveszély.
A projekt keretében beszerzésre került két új munkaeszköz: egy MTZ 952.3 típusú
erőgép, traktor és egy SHARK félig függesztett 3 méter Gréder-Vonólap, hidraulikus
állítási lehetőséggel. A kifizetési kérelem részeként beszerzésre kerülő gréderrel együtt a
községben és a határában található, összesen 14 km hosszú kül- és belterületi, szilárd
burkolattal nem rendelkező lakossági és mezőgazdasági gyűjtő utak folyamatos
karbantartására, gyalulására szolgál. A kora tavaszi időszakban az első legfontosabb

művelet a szántóföldeket behálózó dűlőút hálózat karbantartása. A csapadékos, őszi
betakarítási szezonban az átázott földutakon közlekedő szállítójárművek rontják azok
járhatóságát, így tavasszal az egyik első és legfontosabb művelet ezek feljavítása,
rekonstrukciója, karbantartásra. Ehhez szükséges egy traktor és a hozzá kapcsolódó
függesztett gréder beszerzése.

FEJLESZTÉSI IGÉNYEK
Alapszolgáltatások könnyebb eléréséből fakadó fejlesztési igények:
Az önkormányzati alapszolgáltatások könnyebb elérést segíti a fejlesztés: az érintett
útszakasz fejlesztése által könnyebben megközelíthetővé válik a település központja, az
iskola, az óvoda, az orvosi rendelő, a temető, ivóvíz és szennyvízhálózat, valamint az
internetszolgáltatás elérése is javul. A fejlesztés alapvetően elősegíti Papos község
zsáktelepülés jellegének megszüntetését. Az utak folyamatos karbantartása által jobban
elérhetővé válnak az önkormányzati fenntartású intézmények és szolgáltatások.

A gazdasági szereplők szállítmányozásának könnyebbítéséből, telephelyükre és/vagy
földjeikre eljutásának könnyebbítéséből fakadó fejlesztési igények:
Lehetővé válnak a gazdálkodás érdekében szükséges szállítások és a gépek forgalma. A
termelő tevékenység fokozódik. A járhatatlan utak lehetetlenné teszik a földek
megközelítését, a gazdasági szereplők termelő tevékenységet folytatnak, az útviszonyok
nagyon rossz állapota miatt nem tudják megközelíteni a földjeiket, a késve végzett
tevékenységek-munkálatok termeléskiesést okoznak. Az önkormányzat kiemelt feladata
a külterületi földutak állagmegőrzése, amely hozzájárul a gazdasági szereplők és így a
település fejlődésének segítéséhez. A nagy üzemanyag fogyasztású gépek üzemanyag
fogyasztása mérséklődik a jobb minőségű út használatakor, kisebb teljesítményű

szállítóeszközökkel is folyamatosan megközelíthetővé válnak a mezőgazdasági területek.
A fejlesztés a kialakítandó szilárd burkolatnak köszönhetően különösen az őszi és a
tavaszi mezőgazdasági munkák elvégzésekor javítja majd a földtulajdonosok területre
történő kijutását a mezőgazdasági parcelláik megközelítését. Nagy felületű
gyümölcsösök találhatóak az út mentén, ahonnan a kész termékek mezőgazdasági
termények mozgatása különösen az őszi időszakban jelent kihívást a tulajdonosok
számára. Nagy mennyiségben képződött alma, szilva, meggy gyümölcs félék
betakarításának idején több száz tonna áru mennyiség mozgatása válik lehetővé a Papos Vaja útvonalon a Vaja városában található konzervgyárak irányába. Az utak
karbantartása által a gazdasági szereplők könnyebben eljutnak telephelyükre/földjeikre: a
termelő tevékenység fokozódik.

A fejleszteni kívánt út/útszakasz vízelvezetésből fakadó igények:
Papos külterületi 040/4 hrsz-ú és a Vaja külterületi 024 hrsz-ú út hosszának 30%-a
vízelvezetéssel nem rendelkezik, a víz gyűjtésre, szikkasztásra alkalmas árok rendszere
gazos és be van temetve. Őszi és téli időszakban járhatatlan jelenleg ez az útszakasz.
Vízfolyások, vízállások és a közel 40 cm vastagságban fellazult és átázott földútalap teljes
egészében használhatatlan állapotban tartja az út testet.

A projekt által érintett terület és a település gazdasági fejlődése szempontjából fakadó
fejlesztési igények:
Direkt közúti kapcsolattal elérhetővé válik számos gazdasági jellegű terület, valamint a
település gazdasági fejlettsége javul, a gazdasági bevételek nőnek, így az önkormányzati
bevételek, adók is nőnek. Papos község zsáktelepülés, mezőgazdasági jellegű, a település
szilárd burkolatú úton csak Jármi községből közelíthető meg. A településen élők zöme
gazdálkodásból él teljes egészében, vagy egyéb jövedelmét ezzel egészíti ki, ezért nagyon

fontos a termoföldek megközelítésének biztosítása jó minőségű, könnyen járható
külterületi utakon. A rossz minőségű utak, a karbantartás hiánya, mivel az önkormányzat
nem rendelkezik megfelelő eszközökkel, gazdasági hátrányt, károkat okoz az
őstermelőknek, fiatal gazdáknak és a mezőgazdasági vállalkozóknak is.
INNOVÁCIÓ
Technológiai innováció:
Az út rétegrendjének kialakítása és az alap és a záró rétegek terítése finisherrel történik,
ami technológiai szempontból a legmagasabb minőségű megoldás, aminek
köszönhetően az egyes rétegek vastagsága jóval pontosabb a nyomvonal teljes
hosszában. A kialakított felület jóval egyenletesebb, mint a hagyományos módszerrel
történő rétegek kialakítása, különösen igaz ez a legfelső Z0/80 zúzott kő réteg esetében,
ami jobb közlekedési komfortérzetet biztosít az úton közlekedőknek.
Új technológiai eszköz a MTZ 952.3 típusú erőgép és a SHARK félig függesztett 3
méter Gréder - vonólap. A korszerű, takarékos eszközök hatására csökken a fajlagos
költség, nő a termelékenység.

Környezetszennyezés csökkenése:
Az úttest egy irányba lejtése kerül kialakításra 2,5 % eséssel, a finisher közreműködésével
innovatív megoldás, ami a megépített út jóval későbbi kátyúsodását, rongálódását
hivatott biztosítani. Kisebb gondozást igénylő utat eredményez és növeli az út
élettartamát annak köszönhetően, hogy az építéskor kialakított egyirányú esés
maradéktalan csapadék elfolyást biztosít az úttest teljes szélességében. A nagy
üzemanyag fogyasztású gépek üzemanyag fogyasztása mérséklődik.

A korszerű traktor, környezetkímélő EURO 3 besorolású motorral szerelt. A megfelelő
időben elvégzett útkarbantartási munkákkal akár több karbantartás is megtakarítható, a
levegő és talajterhelés minimális lesz. Káros gáz és veszélyes hulladék nem kerül
kibocsátásra a környezetbe. A földutakon közlekedők olajfolyásból eredő környezet
szennyezése is csökken. Az utakat használó tehergépjárművek, munkagépek
porszennyezése csökken, a nagy üzemanyag fogyasztású gépek üzemanyag fogyasztása
mérséklődik

Környezetkímélő hatás:
Az útalap alatt kialakított homokos kavicságy a leghatékonyabb módon vezeti el az
úttestbe szivárgott kártékony vizeket, így növelve az őszi és a téli nagy mennyiségű
csapadékkal szembeni stabilitását a megépített útpályának.
Helyreállítás, energia hatékonyság folyamatos fejlesztése, a természeti környezet
gondozása, energiatakarékos megoldások alkalmazása.

Költségek csökkentése:
A megvalósítás csökkenti a fajlagos költségeket, az üzemanyag felhasználás és a
karbantartási, javítási költségek mintegy 10%-al csökkennek a karbantartott utakon
közlekedők számára.

Precíziós útkarbantartás kialakítását szolgáló eszközök beszerzése:
Az új MTZ 952.3 típusú traktor és a SHARK félig függesztett 3 méter Gréder – vonólap
precíz talajgyalulást, földútkarbantartást tesz lehetővé.

ELÉRHETŐSÉGEINK
Papos Község Önkormányzata
Cím: 4338 Papos, István király utca 4.
Honlap: http://www.papos.hu/
Telefon/fax: 44/500-149
Telefon: 44/500-361
E-mail: paposph@ent.hu

